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BARBACENA
NOVA DIRETORIA

Os 14 integrantes da nova diretoria do Sin-
dicato tomaram posse. O presidente é o 
RUBENS ÁUREO LOBATO CAMPOS, produ-
tor rural associado ao sindicato há 38 anos 
e membro da diretoria há 28. Já foi presi-
dente por seis anos, e os outros 22 anos, 
atuou como diretor tesoureiro.



“É com alegria e responsabilidade 
que assumo novamente a presidên-
cia do Sindicato. Somos sabedores 
das obrigações e anseios da classe. 
Pretendo acompanhar o desenvolvi-
mento tecnológico, estimular os jo-
vens a permanecerem no campo e 
orientar os produtores para que si-
gam as determinações dos órgãos 
governamentais”. - RUBENS CAM-
POS.

A vice-presidência passa a ser ocupada por 
RENATO JOSÉ LAGUARDIA DE OLIVEIRA, 
que esteve à frente do Sindicato por 19 
anos. Renato assumiu, na última semana, 
a função de primeiro vice-presidente de 
Finanças da nova diretoria da FAEMG. 

“Nossa expectativa é grande. Pre-
tendemos continuar sendo a FAEMG 
forte e ir aos sindicatos para identifi-
car suas dificuldades e necessidades” 
– RENATO LAGUARDIA.
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ILICÍNEA 
SEGURANÇA RURAL

O Sindicato está em campanha junto às 
autoridades por mais segurança na zona 
rural. 

Foram enviados ofícios à Prefeitura de Ili-
cínea, ao Ministério Público, à Polícia Civil 
e a deputados estaduais e federais, pedin-

ROBERTO DE CARVALHO
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do urgência na tomada de medidas para o 
aparelhamento policial e aumento do efe-
tivo na região.

O Sindicato está também orientando os 
produtores a nunca deixarem de fazer o 
Boletim de Ocorrência, para que as situa-
ções sejam oficialmente sinalizadas.

“Estamos vivendo uma onda de rou-
bos. Vários associados tiveram ma-
quinários, insumos e defensivos 
furtados pelo que parece ser uma 
quadrilha especializada. A criação 
da Delegacia de Crimes Rurais, com 
o apoio do Sistema FAEMG/SENAR/
INAES, já é um importante passo”. 
– ROBERTO CARVALHO DE BRITO, 
presidente do SPR de Ilicínea.
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MADRE DE DEUS 
DE MINAS

FAEMG DIGITAL

O consultor FAEMG Digital, TIAGO 
DA FONSECA, entre a funcionária do 

Sindicato, DÉBORA ARAÚJO, e o presidente 
JORDANIO DOS SANTOS.

O Sindicato recebeu a visita do consultor 
da FAEMG Digital, TIAGO DA FONSECA, que 
apresentou os benefícios dos produtos. 
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“Já temos um bom número de adesões 
ao FAEMG Saúde e vemos um gran-
de potencial no interesse pelos ser-
viços de Energia Sustentável, FAEMG 
Rastreamento e FAEMG Cargas. São 
oportunidades que se somam aos 
muitos serviços já oferecidas aos 
nossos associados” – JORDANIO RI-
BEIRO DOS SANTOS, presidente do 
SPR de Madre de Deus de Minas.
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MONTES CLAROS
PRAZO DE VACINAÇÃO

Termina no próximo dia 30 a segunda eta-
pa da vacinação contra febre aftosa. Os 
criadores devem imunizar os bovinos e 
bubalinos de até 24 meses de idade.
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“Fiquem atentos ao prazo de Decla-
ração da Vacinação, que vai até 10 
de dezembro. Dessa forma, evitamos 
multas e garantimos a segurança 
sanitária do rebanho”, JOSÉ AVELI-
NO, presidente do Sindicato Rural de 
Montes Claros.

Ele lembra que a febre aftosa traz prejuí-
zos e restrições na comercialização de pro-
dutos pecuários. 

Os produtores podem procurar o Sindica-
to para fazer a Declaração de Vacinação de 
segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

Informações: 
(38) 3215-1058.
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O 1º Leilão Independente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Pirapora será nesta 
quinta-feira (25/11), às 18h.

Será ofertado gado de corte de rebanhos 
selecionados.

PIRAPORA
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Informações:
(38) 9 9969-4338 - Eliza
(38) 3741-1474 - Sindicato
(38) 9 8425-1792 - Helder
(38) 9 9104-6646 - Lana
(38) 9 9843-5668 - Tatiana
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Envie notícias sobre o 
seu Sindicato:

Whatsapp
(31) 99757-0473


